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La Fira de Tàrrega tanca una
edició atapeïda d’història
Equilibri entre els vessants professional i lúdic del certamen

A l’hora de fer les valoracions,
tant l’alcalde de Tàrrega, Joan
Amézaga, com el director ar-
tístic de la Fira, Llorenç Corbe-
lla, com el gerent, Pau Llacuna,
van felicitar-se’n. “Aquest ha
estat –van remarcar– l’any en
què hi ha hagut menys inci-
dents”.

Simultàniament, els engra-
natges han funcionat perfec-
tament: hi ha hagut 807 pro-
fessionals acreditats, adscrits a
412 entitats d’arreu del món;
molts programadors han con-
tractat més d’un espectacle i
més de dos, i, a la inversa, hi ha
hagut companyies que ja tenen
lligades fins a 30 actuacions.

Ahir al matí, molts dels
35.0000 visitants que van pas-
sar per la Fira dissabte anaven
desfilant i abandonaven Tàr-
rega, i a l’espai de la Llotja les
companyies ja desmuntaven i
s’enduien tot el material pro-
mocional. A hores d’ara, la Fira
és una trobada rigorosa de pro-
fessionals que no exclou la ce-
lebració lúdica als espais pú-
blics de la ciutat.

Molts dels targarins dels que
se senten a gust amb la Fira opi-
nen que el que els agrada més
són els espectacles que poden
veure pel carrer. És a dir, el tret
característic d’aquesta trobada.
I sobre la línia subtil que sepa-
ra el teatre pensat per repre-
sentar al carrer d’aquell altre
que simplement es fa a l’aire
lliure, Llorenç Corbella va ma-
nifestar a l’AVUI que és una dis-
cussió que, a Tàrrega, ve de
lluny. “Al principi, hi havia
molts espectacles de sala que
es feien al carrer. Marduix hi
havia fet els seus muntatges, i
la companyia Ínfima La Puça,
etcètera. O els Sèmola Teatre

mateix: l’espectacle que fan
aquí és a l’avinguda Tarrade-
llas, però es podria fer en una
sala gran.”

El llegat de Joan Grau
El muntatge que finalment
han estrenat els Sèmola Teatre
és el que va deixar enllestit el
seu director, Joan Grau, mort
aquest agost. Enlloc com a casa
evoluciona sobre una estruc-
tura de tres pisos, on se succe-
eixen escenes que no repre-
senten la quotidianitat d’una
escala de veïns, sinó el que pot
ser –imaginàriament i amb
cruesa– la vida íntima de di-
versos personatges. Ho fa amb
sensualitat i ironia al mateix
temps, i amb una plasticitat
que sedueix a cada quadre.

Casos com el de Sèmola Tea-
tre destaquen per força enmig
de tot el que passa al carrer,
que és una barreja heterogènia
d’espectacles que formen part
de la programació oficial i de
tots els que estan fora de pro-
grama. Per això, a Tàrrega,
també hi ha qui es queixa del
soroll i de molèsties diverses.

batucades –que ara és moda–,
que sobretot dissabte a la nit
van fer ballar la gent fins a
altes hores.

Algunes especialitats circen-
ses són les que més omplen car-
rers i places. Per a molts és la
manera més fàcil de tenir pú-
blic, malgrat que a l’hora d’en-
carar-s’hi és freqüent que els
números no estiguin acabats i
que estèticament siguin poc o
gens treballats. N’hi ha d’altres,
en canvi, que proposen actua-
cions serioses: el belga Joppe
Wouters va plantar-se al mig
del carrer amb Joplada!, un
muntatge en què l’artista feia
diversos exercicis de llit elàstic.
Els llits estaven instal·lats al sos-
tre i al capó d’un cotxe, i aques-
ta era l’escenografia.

Un centre de residències
Dels petits espectacles indivi-
duals a les produccions de
grups pensades per fer al car-
rer hi ha una complicació tèc-
nica progressiva. Per això Cor-
bella pensa que estaria bé que
a Tàrrega hi hagués un centre
de residència de companyies

Malgrat la mort del seu fundador, Joan Grau, Sèmola Teatre va presentar el seu últim espectacle
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on es poguessin desenvolupar
els espectacles, “però això
només és una idea”.

Voltaires, un grup novell que
presentava un muntatge de
gran format, per exemple, no
han tingut l’oportunitat de
provar el seu espectacle sinó di-
rectament el dia de l’estrena,
i “nosaltres els hem donat tota
la confiança”. El director artís-
tic de la Fira reconeix que “el
ritme d’un espectacle de carrer
és molt diferent quan es fa en
un local d’assaig i quan es re-
presenta al lloc on sigui amb la
gent”, però de totes maneres
aquest seria un centre dina-
mitzador de la ciutat.

Experiències com aquesta
funcionen molt bé en països
com França, i és un dels ele-
ments clau que fa rutllar la in-
dústria teatral d’aquell país; no
només les companyies autòc-
tones hi produeixen, sinó
també algunes de casa nostra.
Ara que la Fira de Tàrrega té 25
anys i amb l’experiència que ha
anat acumulant, ja pot anar te-
nint idees per més endavant,
perquè n’hi ha per temps.

Corbella explicava que més
d’un cop algun programador
ha demanat per alguna de les
companyies espontànies, i de
vegades els impediments per
transitar per Tàrrega han estat
provocats per l’actuació de
bons artistes, i per tant cal dis-
culpar-ho. Sigui com sigui, Cor-
bella dubta que la solució fos
organitzar les companyies que

vénen pel seu compte. “Hi ha
festivals que incorporen l’off
en el programa, però llavors ja
no és off”, diu.

En aquesta edició, s’han vist
alguns números d’espontanis
vinguts d’Anglaterra i fins i tot
d’Austràlia i que no desmerei-
xien gens. I músics, moltíssims,
grups elèctrics i comparses de
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Els
aniversaris,
quan
comencen a

sumar-se, agafen un
to greu; els 25 anys
de Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega,
en canvi, han tingut
un aire de molta
tranquil·litat.


